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Turvallisuusohjeet 

 

1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. 

2. Lasten ei pidä käyttää tätä laitetta tai leikkiä sen kanssa. Pidä tämä laite ja sen virtajohto lasten 

ulottumattomissa. 

3. Käytä laitetta vain mukana tulevien alkuperäisten varusteiden kanssa. 

4. Varmista, että laite on asennettu oikein ennen käyttöönottoa. 

5. Älä aseta laitetta sähkö- tai kaasuliesien päälle tai niiden läheisyyteen, pöydän reunaan tai 

epävakaalle alustalle. Aseta laite tasaiselle, kuivalle ja tasaiselle alustalle. 

6. Älä käytä laitetta muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön. 

7. Sammuta laite aina ja irroita se pistorasiasta, jos et ole käyttämässä sitä. 

8. Älä kytke laitetta päälle, kun se on tyhjä. Laitteen virheellinen käyttö voi haitallisesti vaikuttaa sen 

käyttöikään. 

9. Älä korjaa laitetta itse tai muokkaa sitä millään tavalla. Kaikki korjaukset tai muokkaukset tulee 

tehdä valtuutetussa huollossa.  

10. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 

 

 

Laitteen osat 

 

1 Integroitu kahva  

2 Ilmansyöttö 

3-LED-näyttö 

4 Ohjauspaneeli 

5 Korin avausnapin kansi 

6 Nappi irroitettavan korin vapauttamiseksi 

7 Irroitettavan korin kahva 

8 Irroitettava kori 

9 Irroitettava astia 

10 Ilmapuhaltimet, joissa on sisäänrakennettu suodatin 

11 Lämmityselementti ja tuuletin 

 

Ohjauspaneelin ja näytön kuvien selitykset 

 

1 Lämmityselementti päällä 

2 Lapsilukko aktivoitu 

3 Puhallin päällä 

4 Lämpötilan näyttö 

5 Ajan näyttö 

6 Automaattinen ruoanvalmistusohjelman 

7 Lisää lämpötilaa  

 



8 Vähennä lämpötilaa 

9 Lapsilukon toimintopainike 

10 Keittoaika-painike 

11 Jatka ja keskeytä -painike 

12 Keittoaika-painike 

 

Käyttö 

 

Ennen ensimmäistä käyttöä ota laite ja sen lisävarusteet pois pakkausmateriaaleista. Kaikki osat, jotka ovat 

tarkoitettu kosketukseen elintarvikkeiden kanssa, on pestävä perusteellisesti kuumalla vedellä ja 

neutraalilla keittiöpesuaineella. Huuhtele ne sitten puhtaalla juoksevalla vedellä ja pyyhi kuivaksi 

huolellisesti hienolla pyyhintäliinalla tai anna niiden kuivua luonnollisesti. 

1. Laita keitin tasaiselle ja puhtaalle pinnalle. Vedä kahvaa irroittaaksesi pannun ja korin ulos 

laitteesta. Aseta haluamasi ruoka koriin. Kun laitat ruokaa koriin, älä ylitä sen enimmäismäärää. 

Jotta varmistat optimaaliset tulokset, noudata taulukossa ilmoitettuja enimmäismääriä. Älä 

koskaan aseta ruokaa suoraan pannuun. 

2. Aseta irroitettava pannu ja kori takaisin laitteeseen. Kytke virtajohto laitteen takana olevaan 

pistorasiaan.  

3. Kun se on kytketty pistorasiaan, kuuluu ääni ja laite siirtyy valmiustilaan. Symboli näkyy näytöllä. 

4. Pidä lapsilukko-painiketta pohjassa poistaaksesi lapsilukon. Näyttö syttyy ja 

oletusasetukset näkyvät, eli lämpötila 180 ° C ja aika 10 minuuttia. Säädä haluttu lämpötila alueelle 

60-200 ° C. Asetukset muuttuu nopeammin, kun painiketta pidetään alhaalla. 

5. Aseta haluttu aika alueella 1-60 minuuttia. Pidä painiketta alhaalla nopeuttaaksesi asetusprosessia. 

6. Kun olet asettanut lämpötilan ja ajan, käynnistä laite. Asetettu lämpötila ja aika 

jäljellä olevan prosessin loppuun näytetään vuorotellen näytössä. Asetettu aika 

ja lämpötilaa voidaan muuttaa milloin tahansa laitteen ollessa käynnissä. 

7. Jos haluat käynnistää laitteen nopeasti asettamatta lämpötilaa ja aikaa, voit painaa jatka ja 

keskeytä -painiketta. Lämpötila on esiasennettu 180 ° C:n ja kypsennysaika on 10 minuuttia. 

8. Voit käyttää automaattista ruoanvalmistusohjelmaa tiettyjen aterioiden valmistukseen. Valitse 

ohjelma automaattisen ruoanvalmistusohjelman -painikkeella. Lämpötila ja aika on asetettu 

automaattiseen ruoanvalmistukseen. 

9. Asetetun ajan lopussa kuuluu ääni ja laite pysähtyy automaattisesti. 

Laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan. 

10. Kun laite on pysähtynyt, poista pannu. Paina nappia vapauttaaksesi 

irrotettava kori, nosta se ja tyhjennä sen sisältö. Voit poistaa ruoan 

käyttäen silikonia tai puisia keittiötarvikkeita.  

11. Kun olet lopettanut käytön, varmista, että laite on sammutettu. Katkaise 

se pistorasiasta, anna sen jäähtyä ja puhdista se. 

 

 

 

 



Automaattinen keittäminen 

 

Keitettävä  Paino  Lämpötila  Aika 

 

01 Ranskalaiset  350g  200’C  16min 

      (pakaste) 

02 Ranskalaiset   350g  200’C  18min 

      (itse tehdyt) 

03 Pihvi   300g  180’C  15min 

 

04 Kana  300g  180’C  20min 

 

05 Kala   300g  200’C  12min 

 

06 Muffinit  5pcs  200’C  17min 

 

 

Tekniset tiedot 

 

Jännitealue…………………………………………………………………………………………………………………..220-240V 

Taajuus…………………………………………………………………………………………………………………………50/60Hz 

Teho…………………………………………………………………………………………………………………………….1200-1400W 

Melutaso……………………………………………………………………………………………………………………..70dB(A) 

 

 

Ympäristön suojelu 

 

 Laitteessa oleva symboli merkitsee, että käytettyä laitetta ei saa heittää pois tavallisen 

talousjätteen mukana. Vanha sähkö- tai elektroniikkalaite on vietävä vastaavaan keräyspisteeseen. 



Oikeaoppinen hävitettävien tuotteiden käsitteleminen auttaa luonnonvarojen säästämisessä ja ehkäisee 

mahdolliset kielteiset vaikutukset luontoon ja /tai ihmisten terveydelle. 

Takuu 

Maahantuoja myöntää tuotteelle 12 takuun ostopäivästä alkaen. Säilytä ostokuitti! Takuu raukeaa, mikäli 

laitetta käytetään vastoin käyttöohjetta tai sitä yritetään korjata itse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


